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ESMALTE CHINÊS 

À esquerda – Jarra com asas 

Bronze e esmaltes   

China 

Dinastia Ming, séc. XVI 

Queimador de incenso ‘Garça’ (par) 

Cobre dourado e esmaltes  

China de exportação 

Dinastia Qing, reinado Qianlong (1736-1795) 

 

À direita – Guarnição de chaminé: 

Relógio de mesa ‘Elefante’ 

Esmaltes, cobre dourado e bronze dourado 

China de exportação e França  

Relógio: Japy  Freres & Cie (1777- 1826) 

Esmalte, aço e vidro 

Dinastia Qing, reinado Qianlong (1736-1795) 

Candelabros de três lumes ‘Perdiz’ (par) 

Esmaltes, cobre dourado, bronze dourado e 
porcelana 

China de exportação e França  

Dinastia Qing, reinado Qianlong (1736-1795) 

 

 

 

 

 

 

 

O trabalho de esmalte: 

A arte de aplicar esmaltes sobre o metal – 
principalmente ouro e cobre - enquanto 
camada protetora e alternativa decorativa, 
terá surgido na Antiguidade paralelamente na 
Europa e no Oriente. Desde logo surgem duas 
técnicas; o cloisonné e o champlevé.  

Os trabalhos mais antigos conhecidos em 
cloisonné são provenientes de Chipre, 
datando do séc. XIII a.C.. Os Celtas também 
produziram esmaltes champlevé, mas foi no 
império bizantino, a partir dos séculos IX/X da 
nossa era que se desenvolveu grandemente 
esta arte. A produção bizantina caracterizava-
se pela técnica de cloisonné sobre ouro, 
nomeadamente em alfaias religiosas. De 
Bizâncio a produção estendeu-se à Europa 
central. 

A técnica ‘cloisonné’: 

Acredita-se que a técnica de esmaltagem 
tenha surgido da necessidade de uma 
alternativa ao oneroso processo de adorno de 
peças de metal (ouro, prata e cobre) com 
pedras preciosas e semipreciosas por um 
processo mais barato mas de aspeto 
igualmente luxuoso. A técnica de cloisonné 
consiste na aplicação de finas tiras de metal – 
cerca de 0.5 mm. -, que são soldadas 
perpendicularmente ao corpo de uma peça 
seguindo um padrão decorativo. As paredes 
miniatura criadas formam alvéolos que são 
posteriormente cheios com pó de esmaltes 
coloridos.  A peça é levada ao forno a cerca de 
800º C, para que os esmaltes se derretam, se 
fundam com a superfície de metal e 
solidifiquem. Após a cozedura, os esmaltes 
são polidos e o metal das tiras dourado, 
adquirindo as peças um aspeto colorido e 
brilhante.  

O termo ‘cloisonné’ provém da palavra 
francesa ‘cloison’ que significa divisória, cela. 

O esmalte é uma matéria vítrea, composta por 
uma mistura de pederneira ou areia, chumbo 
vermelho e soda ou potássio, fundidos, estes 
materiais produzem um fluxo translúcido que 
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é a base à qual se juntam os corantes. Os 
corantes são óxidos metálicos – cobre para o 
verde, cobalto para o azul, ferro para o 
vermelho, zinco para o branco, manganésio 
para o violeta e antimónio, chumbo ou prata 
para o amarelo – que introduzidos no 
processo de fusão resultam na cor. Após as 
misturas e a secagem, o esmalte é reduzido a 
pó.  

O cloisonné na China: 

Segundo a tradição, a tecnologia do trabalho 
de esmaltes foi importada do oeste no século 
XIV, aquando da presença Mogol na China. Em 
1388, o letrado Cao Zhao no seu influente 
‘Guia para o estudo das Antiguidades’, 
desmereceu este tipo de trabalho, 
considerando-o próprio dos apartamentos 
femininos. Poucos anos mais tarde, durante o 
reinado do culto  imperador Xuande (1426-
1435) da dinastia Ming, o cloisonné tornou-se 
muito apreciado, tendo sido largamente 
utilizado o novo corante vindo da Pérsia; o 
azul. No reinado do sétimo imperador da 
dinastia Ming; Jingtai (1450-1457), o cloisonné 
atingiu tal popularidade que o trabalho é 

conhecido como ‘jingtailan’ (掐絲琺瑯 ), 
juntando-se o nome do imperador ao da 
famosa cor (lan=azul). Uma técnica 
semelhante foi utilizada desde a dinastia Ming 
na porcelana – a porcelana ‘fahua’. 

De início as tiras de cobre eram mais grossas – 
cerca de 1 mm. -,  as divisões do cloisonné 
menos complexas e a aplicação de cores era 
mais restrita, como é visível na jarra da 
esquerda em que o desenho é pouco 
minucioso e grandes áreas, apesar de 
divididas, apresentam a mesmo cor. A partir 
de finais do século XVI, a técnica estava 
amplamente desenvolvida tendo-se 
complicado o nível dos padrões decorativos e 
a introdução e mistura de cores como se pode 
comprovar nas asas das garças decoradas com 
nove cores diferentes ou na elaborada 
decoração da sela do elefante.    

 

Em 1693 o imperador Kangxi fundou um 
atelier de cloisonné na Cidade Proibida 
demonstrando o apreço do entorno imperial 
por esta tipologia. Nos séculos XVII e XVIII, as 
peças de cloisonné eram utilizadas na corte 
como artefatos cerimoniais e rituais para os 
templos - interpretações de bronzes arcaicos - 
mas também como peças decorativas  do 
entorno palaciano inspiradas em tipologias de 
porcelana antiga; aquários para carpas, taças, 
jarras, queimadores de incenso, castiçais, etc.. 
O século XVIII é o mais prolífero em termos de 
produção tanto de peças de consumo interno 
(nomeadamente imperiais), como de 
exportação. Nesta época surge um revivalismo 
da técnica mais rude do século XV. 

Cloisonné chinês de exportação: 

No âmbito do gosto pela estilo chinês que se 
desenvolveu no ocidente a partir de meados 
do século XVII, desde finais dessa centúria que 
grandes quantidades de peças cloisonné 
foram produzidas na cidade de Cantão - 
província de Guangdong no sul da China onde 
se concentrava o comércio com os 
estrangeiros -, destinando-se exclusivamente 
à exportação para a Europa e Estados Unidos. 
As peças mais correntes incluíam estatuetas e 
outros objectos do quotidiano como caixas, 
pratos, taças e bules ao ‘gosto chinês’ 
destinando-se a cumprir a moda da 
‘chinnoiserie’ que se generalizou no século 
XVIII. 

As peças em cloisonné da guarnição exposta 
(à direita) foram produzidas na China e depois 
montadas em França com bronzes dourados – 
uma moda lançada pela Marquesa de 
Pompadour e também aplicada a peças de 
porcelana chinesa. A encenação tanto da 
figura do menino chinês em cima do elefante 
como dos ramos de flores e candelabros que 
acompanham as duas perdizes - na origem 
queimadores de incenso -, demonstram a 
ideia errónea que se fazia no ocidente, do que 
era a distante e exótica China.   


